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ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) 
 ช่ือยอ่ ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy) 
 ช่ือยอ่ M.Pharm. (Clinical Pharmacy) 
 
ปรัชญาของหลกัสูตร 

ปรัชญาหลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มุ่งผลิตนกัวิชาการท่ีมีความสามารถ
ดา้นการปฏิบติัวิชาชีพดา้นเภสชักรรมคลินิก  สามารถสร้างงานบริบาลทางเภสชักรรมไดด้ว้ยตนเอง และสามารถท า
วิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาจากงานประจ าหรือพฒันางานของหน่วยงานได ้โดยการจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการ
นิยม (progressivism) มุ่งการพัฒนาผูเ้รียนจากความต้องการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการท่ีต้องลงมือปฏิบัติ 
แกปั้ญหา และคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ท างานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมคลินิกเพื่อแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน และใหค้  าแนะน าใน

การท าวจิยัเพื่อพฒันางานได ้
PLO2 วางแผนเพื่อพฒันางานหรือจดัตั้งงานใหม่ดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรมดว้ยตนเองได ้
PLO3 ใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ (เฉพาะแผน ก 2) 
PLO4 ท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
PLO5 เผยแพร่องคค์วามรู้ทางวชิาการทั้งดา้นการเขียนและดว้ยวาจาไดใ้นระดบัชาติ 
PLO6 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพและวชิาการ 
PLO7 ประยกุตพ์ลวตัของนโยบายสาธารณสุขระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพเภสัชกรรมกบับริบทการ

ท างานเภสัชกรรมคลินิก 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  16 หน่วยกติ 

 560-701    เภสัชบ าบดัขั้นสูง 4 ((4)-0-8)  
  (Advanced Pharmacotherapeutics) 
 560-702 เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบติัระดบับณัฑิตศึกษา 1 3 (0-9-0)  
  (Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students I) 
 560-703 เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบติัระดบับณัฑิตศึกษา 2 3 (0-9-0) 
  (Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students II) 
 560-704    ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการจดัตั้งงานบริบาลทางเภสัชกรรม                  2 ((1)-3-2) 
  (Essential Knowledge and Skill for Establishing Pharmaceutical Care Service)  
 560-791 สัมมนาบณัฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 (0-2-1)  
  (Graduate Seminar in Clinical Pharmacy) 
 595-701    ระเบียบวธีิวจิยัทางเภสัชศาสตร์ 3 ((3)-0-6)  
  (Research Methodology in Pharmaceutical Sciences)       

2. หมวดวชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ  เลือกจากรายวชิาต่อไปนี้ 

560-761   การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงคจ์ากยา                     2 ((1)-3-2) 
  (Adverse Drug Reaction Monitoring) 
 560-762 เภสัชระบาดวทิยาขั้นสูง                                                             2 ((1)-3-2) 
   (Advanced Pharmacoepidemiology)  
 560-763  เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 2 ((1)-3-2) 
   (Advanced Pharmacoeconomics) 
 560-764  แนวโนม้ดา้นเภสัชบ าบดัในโรคติดเช้ือ 2 ((1)-3-2) 
   (Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy) 
 560-765 การบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรัง 2 ((1)-3-2) 
   (Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases) 
 560-766  การบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผูป่้วยสูงอายุ 2 ((1)-3-2) 
   (Pharmaceutical Care for Geriatric Patients) 
 560-767 หวัขอ้พิเศษดา้นเภสัชกรรมปฏิบติั                         2 ((1)-3-2) 
   (Special Topics in Pharmacy Practice) 
 560-768 เภสัชพนัธุศาสตร์คลินิก                                                                    2 ((1)-3-2) 
   (Clinical Pharmacogenomics)    
 



 560-769 ปฎิบติังานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป่้วยกลุ่มพิเศษหรือผูป่้วยท่ีมีปัญหาพิเศษ  2 (0-6-0)   
  (Pharmaceutical Care Clerkship in Special Patients or Patients with Special Problems)              

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18 และ36  หน่วยกติ 

 แผน ก 1  
 560-781   วทิยานิพนธ์  36 (0-108-0) 
  (Thesis)  
แผน ก 2  
 560-782   วทิยานิพนธ์  18 (0-54-0) 
   (Thesis) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
560-781 วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
560-791  สัมมนาบณัฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก*   1 (0-2-1)            
  (*ไม่นบัจ านวนหน่วยกิต) 
ภาคการศึกษาที ่2 
560-781 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
560-781 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
560-781 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
 



แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-701 ระเบียบวธีิวจิยัทางเภสัชศาสตร์   3 ((3)-0-6)   
560-701 เภสัชบ าบดัขั้นสูง 4 ((4)-0-8)  
560-704 ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการจดัตั้งงานบริบาลทางเภสัชกรรม        2 ((1)-3-2) 
560-702 เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบติัระดบับณัฑิตศึกษา 1                   3 (0-9-0)  
ภาคการศึกษาที ่2 
560-703 เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบติัระดบับณัฑิตศึกษา 2 3 (0-9-0)   
560-791 สัมมนาบณัฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก               1 (0-2-1)  
560-782 วทิยานิพนธ์                                             6 (0-18-0) 
.....  ......   วชิาเลือก               ไม่นอ้ยกวา่            2 หน่วยกิต 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
560-782  วทิยานิพนธ์                                                              6 (0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
560-782   วทิยานิพนธ์                                                                6 (0-18-0) 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะเภสัชศำสตร์ 

สำขำวชิำเภสัชกรรมคลนิิก 
 
322-691 วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 การศึกษาคน้ควา้ทางด้านคณิตศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
 Independent research work leading to a thesis on a topic or topics in mathematics approved by 
the thesis committee 
 
560-701 เภสัชบ ำบัดข้ันสูง                                                4 ((4)-0-8)  
  Advanced Pharmacotherapeutics  
  การใช้ยาบ าบัดรักษาโรค การค้นหา ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยา การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล การประยุกตว์ิทยาการดา้นเภสัชพนัธุศาสตร์  ในโรคและความผิดปกติของระบบอวยัวะต่างๆ 
เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบของไตและตบั ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิก ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือด ระบบสูตินรีเวช ระบบกระดูก และผิวหนงั โรคติด
เช้ือและการใชย้าตา้นจุลชีพอยา่งสมเหตผล ความผดิปกติทางจิตเวช และมะเร็ง  
  Pharmacotherapy; identification, prevention and management of drug related problems; rationale 
drug use and the application of pharmacogenomics in diseases and disorders of various organ systems 
including cardiovascular, renal and liver, endocrine and metabolic, gastro-intestinal, nervous, respiratory, 
hematologic, gynecologic, bone and skin systems, infectious diseases and rational use in antimicrobil agents, 
psychiatric disorders and oncologic disorders 
 
 560-702 เภสัชกรรมคลนิิกภำคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษำ 1                          3 (0-9-0) 
  Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students I  
  ฝึกปฏิบติัวิชาชีพดา้นเภสัชกรรมคลินิกเพื่อให้บริบาลทางเภสัชกรรม ติดตามการใชย้าในผูป่้วย
นอกและผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วย ทกัษะในการรวบรวมขอ้มูลทางคลินิกเพื่อประเมินผูป่้วย ให้
ค  าปรึกษาแนะน าในเร่ืองการใชย้าแก่ผูป่้วยและบุคลากรในทีมสุขภาพ ติดตามประเมินผลท่ีเกิดจากการใชย้า
ในผูป่้วยเฉพาะราย น าเสนอกรณีศึกษาและขอ้มูลปัจจุบนัทางการบริบาลทางเภสัชกรรม สิทธิผูป่้วย การ
ประพฤติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
                     Professional practice in clinical pharmacy for providing pharmaceutical care; practice in 



 

monitoring ambulatory patients and hospitalized patients; skills in collecting clinical information for 
patient assessment, drug counseling for patient and drug consultant for other health care members, 
monitoring of drug therapy outcome in each individual; case presentation and updated information in 
pharmaceutical care; patient rights; ethical professional conducts 
 
 560-703 เภสัชกรรมคลนิิกภำคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษำ 2  3 (0-9-0) 
  Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students II  
  รายวชิาบงัคบัก่อน : 560-702 
  ฝึกปฏิบติัวิชาชีพดา้นเภสัชกรรมคลินิกเพื่อให้บริบาลทางเภสัชกรรมต่อจากเภสัชกรรมคลินิก
ภาคปฏิบติั ระดบับณัฑิตศึกษา 1 
  Professional practice in clinical pharmacy for providing pharmaceutical care; continuing from 
Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students I  
 
 560-704  ควำมรู้และทกัษะทีจ่ ำเป็นในกำรจัดตั้งงำนบริบำลทำงเภสัชกรรม         2 ((1)-3-2)   
  Essential Knowledge and Skill for Establishing Pharmaceutical Care Service 
  นโยบายสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมคลินิก ระบบยา ความปลอดภยัของผูป่้วย การ
ประยุกต์ใช้ การพฒันาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมคลินิก 
ผลลพัธ์การปฏิบติังานทางเภสัชกรรมคลินิกและวิธีการวดั ผลลพัธ์ทางคลินิก ผลลพัธ์ดา้นท่ีเก่ียวกบัการเป็น
มนุษย ์ผลลพัธ์ดา้นเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์วิธีการประเมินผลลพัธ์ไปใช้ในการปฏิบติังานทางเภสัชกรรม
คลินิก 
  Public health policy related to clinical pharmacy; drug system; patient safety; application, 
development and modification of medical technology that related to clinical pharmacy; outcomes of clinical 
pharmacy practice and methodologies for its measurement; clinical outcome; humanistic outcome; economic 
outcome; application of outcome assessment to clinical pharmacy practice 
 
 560-761 กำรตรวจติดตำมปฏิกริิยำไม่พงึประสงค์จำกยำ 2 ((1)-3-2) 
  Adverse Drug Reaction Monitoring  
  การเฝ้าระวงัและติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงคจ์ากยา การคน้หา บนัทึก การประเมิน และการ
รายงาน ปฏิกิริยาไม่พึงประสงคท่ี์สงสัยวา่เกิดจากยา การจดัการอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา และการป้องกนั
การเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา 
  Surveillance and monitoring of adverse drug reactions; identification, documentation, 
evaluation and reporting of suspected adverse drug reactions; management and prevention of adverse drug 
reactions  



 

560-762  เภสัชระบำดวทิยำข้ันสูง                                             2 ((1)-3-2) 
  Advanced Pharmacoepidemiology  
  ความส าคญัของเภสัชระบาดวิทยาในแง่ของกระบวนการควบคุมทางกฎหมายและการปฏิบติั
ทางคลินิก  วิธีการท่ีใชใ้นการศึกษาทางเภสัชระบาดวิทยา  แหล่งขอ้มูลทางเภสัชระบาดวิทยา บทบาทของ
เภสัชกรในดา้นเภสัชระบาดวทิยา  การระแวดระวงัปฏิกิริยาไม่พึงประสงคใ์หม่โดยใชว้ธีิระบาดวทิยา  
  Importance of pharmacoepidemiology in terms of legal requirement and clinical practice; 
methodology for study of pharmacoepidemiology; source of information, role of pharmacist in 
pharmacoepidemiology; surveillance for new adverse drug reactions through epidemiological methods 
 
 560-763 เภสัชเศรษฐศำสตร์ข้ันสูง                                            2 ((1)-3-2) 
   Advanced Pharmacoeconomics 
  หลกัการทางเศรษฐศาสตร์  การประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดทางเภสัช
กรรมหรือการให้บริการทางเภสัชกรรม  แบบจ าลองทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางเภสัช
เศรษฐศาสตร์โดยอาศยัตน้ทุน มุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการใหคุ้ณค่า 
  Principle of economics; systematic approach to evaluate the best choices in pharmacy or 
pharmaceutical services, models in pharmacoeconomic; evaluation of pharmacoeconomics based on costs, 
stake holders’ perspectives, and their values 
 
560-764    แนวโน้มด้ำนเภสัชบ ำบัดในโรคติดเช้ือ                                    2 ((1)-3-2) 
  Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy 
  โรคติดเช้ือและการใช้ยาบ าบดัในโรคติดเช้ือท่ีพบบ่อยในประเทศเขตร้อน เช้ือแบคทีเรีย ก่อโรคท่ีมี
ความส าคญั การด้ือต่อยาตา้นจุลชีพ การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคติดเช้ือ การติดตามผูป่้วยท่ีใชย้าตา้นจุลชีพใน
การบ าบดัโรคติดเช้ือ  การใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยโรคติดเช้ือ 
  Infectious diseases and pharmacotherapy for most commonly found diseases in tropical region; 
important pathogenic bacterias; antimicrobial resistance; immunization for infectious diseases; drug therapy 
monitoring in patients with infectious diseases; providing pharmaceutical care to patients with infectious 
diseases 
 
 560-765   กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมส ำหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง                           2 ((1)-3-2) 
  Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases 
  บทบาทของเภสัชกรและขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรัง เนน้กลุ่ม
โรคท่ีเก่ียวกบัระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่มโรคดงักล่าว  องค์ความรู้ปัจจุบนัท่ี
จ  าเป็นต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การวินิจฉยัโรค เภสัชบ าบดั โภชนบ าบดั และการปรับวิถีชีวิต  การ



 

ใหค้  าปรึกษาการใชย้าแก่ผูป่้วย  การติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการบ าบดัดว้ยยา 
  Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care to patients with chronic diseases 
focus on cardiovascular and their related diseases; current knowledge essential for providing 
pharmaceutical care including diagnosis, pharmacotherapy, nutrition therapy and lifestyle modifications; 
patient counseling; monitoring for efficacy and safety of drug therapy 
 
560-766 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมส ำหรับผู้ป่วยสูงอำยุ                             2 ((1)-3-2) 
  Pharmaceutical Care for Geriatric Patients 
  บทบาทของเภสัชกรและขอบเขตในการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผูป่้วยสูงอายุ ความ
ผิดปกติท่ีพบบ่อยในผูป่้วยสูงอายุและเภสัชบ าบดั การตรวจติดตามการใช้ยา และให้ค  าปรึกษาในการใช้ยาแก่
ผูป่้วยสูงอาย ุ 
  Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care to geriatric patients; common 
disorders in geriatric patients and pharmacotherapy; drug therapy monitoring and counseling in geriatric 
patients  
 
560-767     หัวข้อพเิศษทำงเภสัชกรรมปฏิบัติ                                       2 ((1)-3-2) 
  Special Topics in Pharmacy Practice          
                      ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ ความกา้วหน้าหรือพฒันาการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมปฏิบติั
และหรือเภสัชบ าบดั ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  
  New knowledge, novel concepts, advances or development in the areas directly or indirectly 
related to pharmacy practice  and pharmacotherapy 
 
 560-768 เภสัชพนัธุศำสตร์คลนิิก                                                          2 ((1)-3-2) 
  Clinical Pharmacogenomics   
  ความรู้เบ้ืองตน้และความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเภสัชพนัธุศาสตร์ ผลของความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมต่อการออกฤทธ์ิของยา  ปัจจยัท่ีไม่ใช่ผลจากเภสัชพนัธุศาสตร์ต่อการออกฤทธ์ิของยา  ความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา  ความหลากหลายทางพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อ
เภสัชพลศาสตร์ของยา  การประยกุตใ์ชเ้ภสัชพนัธุศาสตร์ในการดูแลผูป่้วย  การแปลผลทางเภสัชพนัธุ
ศาสตร์  เภสัชพนัธุศาสตร์ท่ีส่งผลต่ออาการไม่พึงประสงคจ์ากยา 
  Basic knowledge and review of pharmacogenomic; effect of genetic polymorphisms on drug 
response; non-genetic factors on drug response; pharmacokinetic polymorphisms; pharmacodynamic 
polymorphisms; clinical pharmacogenomics implementation; pharmacogenetic genotype/phenotypes 
interpretation; pharmacogenomics of adverse drug reactions  



 

 
 560 -769 ปฎบิัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มพเิศษหรือผู้ป่วยทีม่ีปัญหำพเิศษ   2 (0-6-0) 
  Pharmaceutical Care Clerkship in Special Patients or Patients with Special Problems 
  ฝึกปฏิบติัวิชาชีพดา้นเภสัชกรรมคลินิกเพื่อให้บริบาลทางเภสัชกรรม ติดตามการใชย้าในผูป่้วย
กลุ่มพิเศษ เช่น ผูป่้วยโรคติดเช้ือ ผูป่้วยเด็ก ผูป่้วยวิกฤติ เป็นตน้ หรือผูป่้วยท่ีมีปัญหาพิเศษ เช่น ผูป่้วยท่ีตอ้ง
ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดด า เป็นตน้  ทกัษะในการรวบรวมขอ้มูลทางคลินิกเพื่อประเมินผูป่้วย ให้
ค  าแนะน าปรึกษาในเร่ืองการใช้ยาแก่ผูป่้วยและบุคลากรในทีมสุขภาพ ติดตามประเมินผลท่ีเกิดจากการใชย้า
ในผูป่้วยเฉพาะราย น าเสนอกรณีศึกษาและข้อมูลปัจจุบนัทางการบริบาลทางเภสัชกรรม  สิทธิผูป่้วย การ
ประพฤติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ                      
  Professional practice in clinical pharmacy for providing pharmaceutical care; practice of drug 
therapy monitoring in special patients e.g. infectious disease patients, pediatric patients, critically ill 
patients, etc. or patients with special problems e.g. patients that require total parenteral nutrition, etc.; skills 
in collecting clinical information for patient assessment, drug counseling for patient and drug consultant 
for other health care members, monitoring of drug therapy outcomes in each individual; case presentation 
and updated information in pharmaceutical care; patient rights; ethical professional conducts 
 
560-791 สัมมนำบัณฑิตศึกษำทำงเภสัชกรรมคลนิิก                                1 (0-2-1) 
    Graduate Seminar in Clinical Pharmacy  
       การคน้ควา้วรรณกรรมอยา่งเป็นระบบในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ  การประเมินคุณค่าวรรณกรรม  การ
สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าเสนอดว้ยวาจาอยา่งเป็นทางการ  
  Systematic literature search for a topic of interest; literature evaluation; synthesis of the data 
for formal oral presentation  
 
 595-701   ระเบียบวธีิวจัิยทำงเภสัชศำสตร์                                     3 ((3)-0-6) 
           Research Methodology in Pharmaceutical Sciences  
   การท าวจิยัอยา่งเป็นระบบทั้งการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การเลือกหวัขอ้วจิยั  การ
วางแผนการท าวจิยั  การเขียนโครงการวิจยั  จริยธรรมวจิยั  การวิเคราะห์ขอ้มูล  ชีวสถิติส าหรับงานวิจยัทาง
เภสัชศาสตร์ การแปลผลขอ้มูล การเขียนเพื่อตีพิมพ ์
   Systematically conduct of qualitative and quantitative research; choosing a research topic; 
planning for a research; writing a research proposal; research ethics, data analyses; biostatistics for 
research in pharmacy, data interpretation; writing a manuscript for publication 
 
  



 

560-781   วทิยำนิพนธ์                                                 36 (0-108-0) 
          Thesis  
   งานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก ตามแผน ก แบบ ก  1 ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ การ
เขียนตน้ฉบบัเพื่อตีพิมพ ์โดยอยูใ่นกรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการวจิยั 
   Research in clinical pharmacy according to the requirement of study plan 1 (1) under 
supervision of a thesis advisory committee; writing and defending thesis; preparing manuscript for 
publication; complying with morality and research ethics 
 
560-782   วทิยำนิพนธ์                                                  18 (0-54-0) 
            Thesis  
   งานวจิยัทางเภสัชกรรมคลินิก ตามแผน ก แบบ ก 2 ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ด ของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ การเขียนวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ การ
เขียนตน้ฉบบัเพื่อตีพิมพ ์โดยอยูใ่นกรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการวจิยั 
   Research in clinical pharmacy according to the requirement of study plan 1 (2) under 
supervision of a thesis advisory committee; writing and defending thesis; preparing manuscript for 
publication; complying with morality and research ethics 
 
 



หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเภสัชกรรมคลนิิก หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผล 
การเรียนรู้ 

PLO1 ท างานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานเภสชักรรมคลินิกเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาของหน่วยงาน และให้
ค  าแนะน าในการท าวจิยัเพื่อ
พฒันางานได ้

1) จัดกิจกรรมการสอนแบบผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง   

2) ก าหนดให้นักศึกษาคิดโจทยว์ิจัยจาก
งานประจ าท่ีนักศึกษาปฏิบติัอยู่ หรือ
จากสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนตาม
ความเหมาะสมโดยจัดกิจกรรมให้
นกัศึกษาไปปฏิบติังานในสถานท่ีจริง
เพ่ือศึกษาปัญหาก่อนท่ีจะเขียนโครง
ร่างวทิยานิพนธ์ 

1) การสอบขอ้เขียนในเน้ือหาวชิาการของ
รายวชิาระบียบวธีิวจิยั 

 2) โครงร่างวจิยัท่ีฝึกเขียนในรายวชิาระเบียบ
วธีิวจิยั โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

3) การน าเสนอขอ้มูลทางวชิาการในรายวชิา
สมัมนาในรูปแบบการเขียน และโดยวาจา 
โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

4) การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ โดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 

5) การรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 
6) การสอบวทิยานิพนธ์ โดยใชแ้บบประเมินท่ี

เป็น rubric 
PLO2 วางแผนเพื่อพัฒนางาน
ห รือจัดตั้ ง ง านให ม่ด้ านก าร
บริบาลทางเภสัชกรรมดว้ยตนเอง
ได ้

1) จัดกิจกรรมการท่ีเรียนให้นักศึกษา
เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร จัด ตั้ ง ง านห รื อ
โครงการพฒันางานบริบาลทางเภสัช
กรรม (project based)  

2) ส่งเสริมให้นกัศึกษาท าวิทยานิพนธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกับการวางแผนเพื่อพฒันา
งานหรือจัดตั้งงานใด้านการบริบาล
ทางเภสชักรรม  

1) โครงการจดัตั้งงาน หรือพฒันางานบริบาล
ทางเภสชักรรมท่ีนกัศึกษาเขียนในรายวชิา 
โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

2) การน าเสนอโครงการจดัตั้งงาน หรือพฒันา
งานบริบาลทางเภสชักรรมดว้ยวาจา โดยใช้
แบบประเมินท่ีเป็น rubric 

3) การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ โดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 

4) การรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 
5) การสอบวทิยานิพนธ์โดยใชแ้บบประเมินท่ี

เป็น rubric 
PLO3 ใหบ้ริบาลทางเภสชักรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
(เฉพาะแผน ก 2) 

1)  จัดการสอนในรายวิชาท่ี มี เ น้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัเภสัชบ าบดัและ/หรือการ
บริบาลทางเภสัชกรรมท่ีผสมผสาน
การสอนโดยการบรรยาย (เป็นส่วน
น้อย) เข้ากับการเรียนการสอนแบบ 
active learning  ไดแ้ก่  case based และ 
flipped classroom และมีการเรียนแบบ 
WIL โดยให้นักศึกษาไปศึกษากรณี 
ศึกษาผู ้ป่วยจริง  ในสถานบริการ

1) การสอบขอ้เขียน 
2) รายงานกรณีศึกษาผูป่้วย โดยใชแ้บบ

ประเมินท่ีเป็น rubric 
3) การน าเสนอกรณีศึกษาผูป่้วยดว้ยวาจา โดย

ใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 
4) การอภิปรายกรณีศึกษาผูป่้วยระหวา่ง

นกัศึกษากบัอาจารย ์โดยใชแ้บบประเมินท่ี
เป็น rubric 

5) การประเมินทกัษะการบริบาลทาง 
   เภสชักรรมในรายวชิาฝึกปฏิบติังาน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผล 
การเรียนรู้ 

สาธารณสุข และ น ามาเขียนรายงาน
กรณีศึกษา และน าเสนอกรณีศึกษา 

 
2) จัดกิจกรรมในรายวิชาฝึกปฎิบัติงาน 

ให้นักศึกษาได้ให้บริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู ้ป่วยจริงในสถานบริการ
สาธารณสุขโดยอยู่ภายใต้การดูแล
ของอาจารยป์ระจ าแหล่งฝึก  

   โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 
  

PLO4 ท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 

1) ก าหนดให้นักศึกษาคิดโจทยว์ิจัยจาก
งานประจ าท่ีนกัศึกษาปฏิบติัอยู่ หรือ
จากสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษา
จ าเป็นตอ้งประสานงานและท างาน
เป็นทีมกบับุคคลหลายฝ่ายจึงจะบรรลุ
เป้าหมายของการท าวจิยัได ้

2) จัดกิจกรรมในรายวิชาฝึกปฎิบัติงาน 
ให้นักศึกษาได้ให้บริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผูป่้วยจริงในสถานบริการ
สาธารณสุขโดยอยู่ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ประจ าแหล่ง ฝึก  ซ่ึง
นัก ศึ กษาจะต้อ งท า ง าน เ ป็น ทีม
ร่วมกบับุคลากรสาธารณสุขอ่ืน และ
มีกระบวนการให้นกัศึกษา reflection 
และมีการ  feed back โดยอาจารย์
ประจ าแหล่งฝึกอย่างสม ่าเสมอเพ่ือ
เ ป็นการพัฒนาทักษะต่ างๆ  ของ
นกัศึกษารวมถึงการท างานเป็นทีม 

3)  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท างานเป็น
ทีม 

1) การรายงานความกา้วหนา้วิทยา นิพนธ์ของ
นกัศึกษา 

2) การสงัเกตระหวา่งท่ีนกัศึกษาท ากิจกรรมใน
รายวชิาวทิยานิพนธ์ 

   โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 
3) อาจารยป์ระจ าแหล่งฝึกสังเกตการท างาน
ของนักศึกษาร่วมกับบุคคลกรสาธารณสุข
อ่ืนๆ  

4) ให้บุคลากรสาธารณสุขท่ีได้ท างานกับ
นักศึกษาประเมินทกัษะการท างานเป็นทีม
ของนักศึกษาโดยมีห้วขอ้การประเมินการ
ท างานเป็นทีมโดยใช้แบบประเมินท่ีเป็น 
rubric 

5) สังเกตจากการท ากิจกรรมในราย วิชาท่ีให้
นกัศึกษาท างานเป็นทีม 

6. การประเมินทกัษะการบริบาลทาง 
   เภสชักรรมในรายวชิาฝึกปฏิบติังาน 
   โดยมีหว้ขอ้การประเมินการท างานเป็นทีม

โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 
 
  
 
 

PLO5  เผยแพร่องคค์วามรู้ทาง
วชิาการทั้งดา้นการเขียนและดว้ย
วาจาไดใ้นระดบัชาติ 

1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาคน้หาความรู้
จากแหล่งขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เป็นข้อมูลทางวิชาการ  
และน าเสนอโดยวาจา และจดัท าเป็น

1) บทความทางวชิาการท่ีเขียนโดยนกัศึกษา 
ในรายวชิาสมัมนา โดยใชแ้บบประเมินท่ี
เป็น rubric 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผล 
การเรียนรู้ 

บทความทางวิชาการ เพื่ อ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับประเทศ 
หรือ  ตีพิมพ์ในลักษณะบทความ
การศึกษาต่อเน่ืองส าหรับเภสชักร 

2) นักศึกษาเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิม์
เผยแพร่วทิยานิพนธ์ 

2) การน าเสนอขอ้มูลทางวชิาการในรายวชิา
สมัมนา โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

3) การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

4) การสอบวทิยานิพนธ์ โดยใชแ้บบประเมินท่ี
เป็น rubric 

5) ประเมินบทความวจิยัท่ีเขียนโดยนกัศึกษา 
โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

PLO6 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพและวิชาการ 

1) ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยตามหลกั
ของ good clinical practice 

2) ส่งเสริมให้นกัศึกษาปฏิบติังานจริงใน
การดูแลผู ้ป่วยโดยใช้จรรยาบรรณ
วชิาชีพในการปฏิบติังาน 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานวิชาการ
โดยไม่มีการการคดัลอกผลงาน หรือ
ขโมยผลงาน/ความคิดของคนอ่ืนโดย
ไม่มีการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง  (plagiarism) 

1) ประเมินจากงานมอบหมาย ท่ีเป็นรายงาน 
และ บทความทางวิชาการ รวมถึง โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  บทความ
งานวิจัย ท่ีเขียนโดยนักศึกษา ว่านักศึกษา
ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านวิชาการ
หรือไม่ โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

2) ผลการประเมินพฤติกรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน โดยใช้
แบบประเมินท่ีเป็น rubric 

3) การสงัเกตจากการท าการอภิปรายกรณีศึกษา 
โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

PLO7 ประยกุตพ์ลวตัของ
นโยบายสาธารณสุข
ระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วชิาชีพเภสัชกรรมกบับริบทการ
ท างานเภสชักรรมคลินิก 

1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาต้องค้นควา้
ข้อ มูลทางวิชา ท่ี น่าสนใจรวมถึง
ข้อมูลท่ี เป็นปัจจุบันของนโยบาย
สาธารณสุขของไทยโดยเฉพาะ
นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ
เภสชักรรม 

2) ก าหนดให้นักศึกษาคิดโจทยว์ิจยัจาก
งานประจ าท่ีนกัศึกษาปฏิบติัอยู่ หรือ
จากสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนตาม
ความเหมาะสมซ่ึงท าใหน้กัศึกษาตอ้ง
ศึกษานโยบายของระบบสาธารณสุข
ไทย ท่ีเป็นปัจจุบนั โดยเฉพาะขอ้มูล
ท่ีเก่ียวโยงกบัวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือ
ประกอบในการท าวจิยั   

1)  การน าเสนอขอ้มูลทางวชิาการในรายวชิา
สมัมนาในรูปแบบการเขียน และ โดยวาจา 
โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

2)  การอภิปรายกรณีศึกษาผูป่้วยโดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 

3)  รายงานกรณีศึกษาผูป่้วย โดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 

4)  การน าเสนอกรณีศึกษาผูป่้วย โดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 

5)  โครงการจดัตั้งหรือพฒันางานบริบาลทาง
เภสชักรรม โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น 
rubric 

6)  การน าเสนอโครงการโดยวาจา โดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 

7)  การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์โดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผล 
การเรียนรู้ 

8)  การสอบวทิยานิพนธ์ โดยใชแ้บบประเมิน
ท่ีเป็น rubric 

 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

คณะเภสัชศาสตร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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